หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

นางสาวสิริพร บอพิมาย
นางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา
นางสิริลักษณ จาละ
นางสาวสุชิรา โรจนกุศล
นางสุธาพร ผึ้งหลวง
นางสุนันท มีทรัพยมั่น
นางสุนิษา พลังพรกิจ
นางสุนิสา สิงหแกว
นางสุพร สุวรรณรัตน
นางสาวสุพรรณี ชื่นฉ่ํา
นางสุพัตรา ริ้วทองชุม
นางสาวสุพิชชา หมูภิรมย
นางสาวสุภัคชนม คลองดี
นางสาวสุภาวดี แกวสด
นางสาวสุวลี สุภาวิทย

๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย
นางหทัยรัตน ทองมินทร
นางสาวอนัญญา พงษประดิษฐ
นางสาวอภิญญา ชนะพิมพ
นางสาวอรไท สวัสดิชัยกุล
นางสาวอรพรรณ เหลืองทอง
นางสาวอรพิน ใจยา
นางสาวอรวรรณ คําดี
นางสาวอรุณี พันธุรักษ
นางสาวอโรชา ทองลาว
นางอาจารี หวังแกว
นางอารีย มัดตะเดช
นางอําไพ พรหมณเรศ
นางสาวอิสราภรณ คชรัตน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวจิตราภรณ วงศววิ ัฒนไชย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายกิติโรจน หวันตาหลา
๒ นางสาวกัลยกร ขวัญมา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๓ ราย)
๑ นายขาม จาตุรงคกุล
๔ นายจารุพล สุริยวนากุล
๒ นายคําสิงห นนเลาพล
๕ นายเจษฎา โสตถิปณฑะ
๓ นายจักรพันธ สุขสวัสดิ์
๖ นายฉลองชัย เฉลิมวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายฉัตรกานต พิทอง
นายชานนท ลาภจิตร
นายโชคชัย ยืนยง
นายนพคุณ บุญสิม
นายประจักษ สุปนดี
นายปยวัฒน สายพันธุ
นายผไทรัฐ พงษประเทศ
นายพจน ภาคภูมิ
นายรัฐการ บัวศรี
นายวัชรินทร คลองดี
นายวีระ ปยธีรวงศ
นายศักรินทร นนทพจน
วาที่รอยตรี ศุภณัฏฐ สิริไอศูรย
เศรษฐพงษกร
นายสุปรีดิ์ พินิจสุนทร
นายอิศรา กานจักร
นางกุศลาภรณ ชัยอุดมสม
นางสาวเกวลิน ปวบุญสิริวงศ
นางเกษราภรณ สรวลเส
นางจันทรจิรา สายแสง
นางสาวจันทรธิดา ภวภูตานนท
ณ มหาสารคาม
นางสาวจารุณี ซามาตย
นางสาวจินณพัษ ปทุมพร
นางจิรากาญจน ยืนยง

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจิราภรณ ทัพซาย
นางสาวเจริญขวัญ มูลนอย
นางเจษฎามาศ คงสวัสดิ์
นางสาวน้ําฟา เฟองบุญ
นางนุชนาฎ เนสุสินธุ
นางสาวประกายจันทร นิ่มกิ่งรัตน
นางสาวประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล
นางสาวปวีนา กองจันทร
นางสาวปาณยา ทุมสทาน
นางไปรยา เฉยไสย
นางพรสวรรค วงคตาธรรม
นางสาวพูนสุข ภูสิมมา
นางสาวภาชินี สีบุญเรือง
นางสาวมันทนา กองภา
นางสาวรัชนีกรณ มาพะเนาว
นางวิจิตรา เจนวิริยะกุล
นางสาวศรัญญา กัลยจาฤก
นางสาวศิริธร บุรานุรักษ
นางสุขุมา เอการัมย
นางอมรรัตน เต็มธนะกิจไพศาล
นางอรจิรา จะแรบรัมย
นางสาวอรอนงค พัวรัตนอรุณกร
นางสาวอังควรา ณ สุนทร
นางสาวอิงคฏา โคตนารา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙๖ ราย)
นายคมกฤช ปติฤกษ
๒๖ นายวิเชียร ศิริธนะพล
นายคมสันต ธํารงคอนันตสกุล
๒๗ นายวิเชียร แสนมี
นายคํารณ สุนัติ
๒๘ นายวิภู กุตะนันท
นายเจาทรัพย บุญมาก
๒๙ นายวีระชัย สาระคร
นายชัยพล กีรติกสิกร
๓๐ นายศิลปกิจ ตี่ขันติกุล
นายชินดล วานิชพงษพันธุ
๓๑ นายสถาพร พรพรหมลิขิต
นายฐิติ จันทรเมฆา
๓๒ นายสมรภพ บรรหารักษ
นายณัญธิวัฒน พลดี
๓๓ นายสายยัญ สายยศ
นายณัฏฐพงศ พรหมพงศธร
๓๔ นายสิทธิรัตน ภูแกว
นายธัชพงศ กตัญูกุล
๓๕ นายสุธี วงศมณีประทีป
นายธัญลักษณ ราษฎรภักดี
๓๖ นายหิรัญ จักรเสน
นายธีรชัย หายทุกข
๓๗ นายอนันต เครือทรัพยถาวร
นายธีระพงษ พวงมะลิ
๓๘ นายอนุสรณ เชิดทอง
นายธีระยุทธ ทองเครือ
๓๙ นายอาทิตย ศิลปศิริวานิชย
นายปติ อึ้งอารียวิทยา
๔๐ นางสาวกนกพรรณ ทองปอง
นายพงศธร พหลภาคย
๔๑ นางสาวกมลชนก ตั้งวานิชกพงษ
นายพลากร สีนอย
๔๒ นางสาวกรชวัล ชายผา
นายพิชเยนทร ดวงทองพล
๔๓ นางสาวกัลยาณี กฤตโตปการกิต
นายพีรวิชณ สัทธรรมนุวงศ
๔๔ นางกิ่งแกว ฉายากุล ชนาภัทรภณ
นายภาณุพล พงษภักดี
๔๕ นางกิติยาพร พงษประเทศ
นายมงคล ตุนทัพไทย
๔๖ นางกุลศิริ เสนาวงศ
นายรุงโรจน อาจเวทย
๔๗ นางสาวจาริญญ จินดาประเสริฐ
นายวร ลุวีระ
๔๘ นางสาวชนัญญา กรุณาสุเมตตา
นายวันชนะ สืบไวย
๔๙ นางชนัญญา จิระพรกุล
นายวายุ กาญจนศร
๕๐ นางสาวชนัษฎา จุลลัษเฐียร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นางสาวชมัยพร คําภามูล
นางสาวธนิดา อุทยาพงษ
นางสาวนริสรา พาลุสุข
นางสาวนัดดา คํานิยม
นางสาวนารีนารถ กลิ่นหอม
นางสาวนิตยสุภา วัฒนชัย
นางสาวนุชจรินทร โลหะปาน
นางสาวปนัสดา อวิคุณประเสริฐ
นางสาวประภัสสร ซื่อตรง
นางสาวปองรัตน ใจศิล
นางสาวปนประภา แสงจันทร
นางสาวพลอยไพลิน กิจกสิวัฒน
นางสาวพัชราภรณ ทิพยวัฒน
นางสาวพัชราภรณ ภูมิจันทึก
นางสาวพัชรินทร จําปานนท
นางสาวพัชรีภรณ ตันมิ่ง
นางสาวพาวินี กลางทาไค
นางสาวพิทยากรณ นอยทรงค
นางสาวพุทธธิดา วังศรีมงคล
นางสาวเฟองเกษ ทองวันชัย
นางภัทรี พหลภาคย
นางสาวมานิดา สวางเนตร
นางสาวรักชนก ชํานาญมาก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัตนา แทนไธสง
นางสาวรัศมี เหล็กพรม
นางสาววังวร สังฆเมธาวี
นางสาววิชชุลดา เวชกูล
นางสาววิภาวดี โพธิโสภา
นางวิไลวรรณ เที่ยงตรง
นางสาวศรินญา จันทะวงศ
นางสาวศิรวดี อรัญนารถ
นางสาวศิรินันท กุลชาติ
นางสาวศิริฤทัย อํานาจบุดดี
นางสาวสกาวรัตน กันทะวงศ
นางสุคนธ บุญจันทร
นางสาวสุจิตตรา แดงสกุล
นางสาวสุธาสินี บุญเชียงมา
นางสาวสุธีรพร เชาววัฒนาพานิช
นางสาวสุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
นางสาวสุภาวดี แยมศรี
นางสาวเสาวนีย นาคมะเริง
นางสาวหยาดรุง มะวงศไว
นางสาวอนงคพร นิ่มบริบูรณพร
นางสาวอมรรัตน จําเนียรทรง
นางอรุณณี ใจเที่ยง
นางสาวอรุณี พรมคําบุตร

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๘๖ ราย)
๑ นายกอปรพล ชัยเดชทยากุล
๒ นายกิตติภพ ธนโภคินภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายกุลวรรธ สุริยะศรี
นายจตุพล โพธิ์คําพก
นายเฉลิมชาติ ศรีจันทรหลา
นายชยวรรธก อนันตสุชาติกุล
นายธนวัฒน บุตรสระเกษ
นายธวัชชัย สุวรรณโท
นายนิพิฐพนธ สีอุปลัด
นายบรรยงค สุวรรณี
นายบุญสม เกษแกวกาญจน
นายปรัชญา สิงหโยทะกา
นายผดุงศักดิ์ อุนวิเศษ
นายภูวรินทร สืบสอาด
นายมนตรี โคตะวี
นายมนตรี ยาสุด
นายระบิล ภักดีผล
นายรุง ภัทรอมรกุล
นายวิรัช ดวงทาแสง
นายวีระกิตต ศรีเกียรติเกษม
นายวีระศักดิ์ แสนสะอาด
นายสกลเกียรติ กวีพิชชาพัชร
นายสุภาพ ไชยยา
นายสุรสิทธิ์ ชาลีมาตย
นายเสนีย ทรัพยบุญเลิศมา
นายอนัน พิลาวุฒิ
นายอนุชิต อาจหาญ
นายอนุพันธ พันธอมร

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกรวรรณ รัตนธารทอง
นางสาวกาญจนา เปนสุข
นางสาวเกศริน สิทธิวงศ
นางสาวขนิษฐา แสงจันทร
นางสาวจันทรา นาคดี
นางจันทรเพ็ญ จันทะนิล
นางจินตนา ศิริสมบัติ
นางสาวจิรญา ศรีประไหม
นางสาวจิระพรรณ โพธิ์แข็ง
นางสาวจุฬาลักษณ จันทรเพชร
นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ
นางสาวฉัตรชนก อุประ
นางสาวชลธิชา บัวชุม
นางสาวณัฎฐธิดา ศรีจันทรหลา
นางสาวธัญญรัศม กุลพัฒนวัชรากร
นางสาวธิดารัตน วงษพรหม
นางนภัชมล พิมพิวาล
นางนฤธร อันสนธ
นางสาวน้ําตาล แสนจันทร
นางสาวนิตยา จันทรศิริ
นางบัวลัย เกษารัตน
นางสาวปฏิมาภรณ กรมรินทร
นางปนัดดา ยาสุด
นางสาวประภัสสร อุททา
นางปริฉัตร สิงหาปด
นางปญจมาส ติณโกฏ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางปยวรรณ คําแสน
นางสาวปุณิกา สีหามาตย
นางสาวพรนภา โยธาฤทธิ์
นางสาวพัชราพร ดานธนธรณ
นางพัชลี พวงคต
นางสาวพึงใจ ภูนิคม
นางพูนทรัพย ศรีพารา
นางสาวมณฑนา ดอนโสม
นางสาวมณีพรรณ เหลาโพธิ์ศรี
นางมลธิรา ศิริสม
นางสาวยุภาภรณ สุดวิลัย
นางรพีพรรณ บุญเยือง
นางสาวรภีพร วงษมุข
นางรัชนีวรรณ พันธุชัย
นางราตรี พรมมาซุย
นางสาวรุงฤดี พลบูรณ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกองหลา แสนพันธุ
๙
๑๐
นายจักรทิพย สุทธินรากร
นายเฉลิมพันธ ศิระบุตร
๑๑
นายชาญณรงค จันทรพานิชย
๑๒
๑๓
นายดนุภัทร รัตนวราห
นายดลบรรดาล ทะสา
๑๔
นายดํารงรักษ รักวงษฤทธิ์
๑๕
นายทรัพยทวี กลิ่นผกา
๑๖

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณลา อังกลมเกลียว
นางสาววรุณกาญจน วีระพัฒนพรรณ
นางวลินดา เพ็งศรี
นางศิริขจร พรหมศิริ
นางศิรินารถ ปริยชาตเกษร
นางสาวสาวิณี กาสา
นางสาวสิรินยา สุวรรณราช
นางสุชาดา นิลบรรพต
นางสุทธิดา บุญกําจัด
นางสาวสุปรียา ราชสีห
นางสาวสุวารี เขียวคํา
นางสาวสุวิมล วงษาจันทร
นางสาวเสาวนิตย ธรรมกุล
นางแสงมุขดา สาราษฎร
นางสาวหัทยา ภูระพัฒน
นางอรพิน อนุตรพงษพันธ
๒๖๒ ราย)
นายทิวากร กาเจริญ
นายธนพงษ ยศกรคุณาพร
นายธนภัทร ศรีโพนทอง
นายธันวา อารยางกูร
นายธีรรักษ ภารการ
นายนฤดม ศุภะกะลิน
นายบัญชา อุทธาโกสม
นายประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายปริญญา รสราง
นายปริพนธ นามโสม
นายปยะ คําแหวน
นายปยะศักดิ์ วิภูศักดิ์
นายพิเชษฐ อินทโชติ
นายภานุวัตร อุทัยบาล
นายภูริทัศ คูชัยภูมิ
นายยลรวี ปยะคมน
นายรชฏ มาลา
นายรัตนะ ไชยชนะ
นายวสิษฐพล จิตละมุน
นายศรัญู นนเพียราช
นายศิวะนัท ศรีสุนทร
นายสมบูรณ ปดถา
นายสมยศ มีนา
นายสมยศ สมรักษ
นายสายัณ คันธรินทร
นายสิวิชญ ฉันทะวัฒนรักษ
นายสุรฉัตร สิงหโอ
นายสุรวุธ พุมอิ่ม
นายสุริยา นารีรักษ
นายเสริมพงษ พรมลี
นายอธิพงศ พัฒนเศรษฐพงษ
นายอภินันท จันทดี
นายอัครเดช โสมชัย
นายอัฐพล สานอย

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกนกพร โอภาศรี
นางสาวกนกรส ไวสกุล
นางกนกวรรณ เอื้อศรี
นางสาวกนกอร สีแสง
นางสาวกรองกาญจน ภูธาตุเพชร
นางสาวกฤชญา ไตรเวทย
นางสาวกฤษณวรรณ อาทิตยตั้ง
นางสาวกัญญาพัชร วรสิงห
นางสาวกัญญณพัชญ สาไชยยันต
นางสาวกาญจนา แกวมงคล
นางกิตติมา ตาซื่อ
นางสาวกิตติยวดี พาณิชย
นางสาวกิตติยา สุทธิประภา
นางสาวกุลธิมา เขียวไกล
นางสาวกุหลาบ ราชวงษา
นางสาวเกติสุภา สุวรรณอาภา
นางสาวเกศรา โทวิรัตน
นางสาวเกศราภรณ สุวรรณไตรย
นางสาวเกษร ลาดเพ็ง
นางขนิษฐา ไชยเลี้ยว
นางสาวขนิษฐา ดวงผุยทอง
นางสาวขวัญทิพา ประวันเนา
นางสาวคัทลียา เจริญชัย
นางสาวจริญญา ศรีเดช
นางสาวจริยาภรณ ทะสังขาร
นางสาวจันทนา ภาชนะพูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางสาวจันทรา วัฒนาไชย
นางสาวจามจุรี ศักดิ์ชัชวาลย
นางสาวจิณหจุฑาดา ชินธนาชัยโรจน
นางจินตนา โยพันดุง
นางสาวจิรวรรณ โสวภาส
นางสาวจิรัชฌา วิชชาธรตระกูล
นางสาวจิราพร บุญเชื้อ
นางจิราภรณ ภูกันดาน
นางสาวจีรวรรณ สาจันทร
นางสาวจีระวรรณ ภูมิประเสริฐ
นางสาวจุฑารัตน พลอาจ
นางสาวจุติมาพร จันทรตรี
นางสาวจุรีภรณ ประพล
นางสาวจุรีภรณ วาลยมนตรี
นางฉมามาศ ธวัชสิทธิเดช
นางสาวชนิดา ทวีวรรณกิจ
นางสาวชนิดา ไพจิตร
นางชลธิดา วงษละคร
นางสาวชาริณี ถูไกรวงษ
นางสาวชุติกาญจน บุบผา
นางสาวชุติมา เทียนทอง
นางสาวชุติมา วงศสมศรี
นางสาวชุติมา วรรณูปถัมภ
นางสาวชุลีพร ประหา
นางณขวัญ จงภคณัฐกิจ
นางณตมน ไชยสุทธิ์

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางณัชชา ชํานิกุล
นางสาวณัชชากร วรสาร
นางสาวณัฏฐธิดา หาญสุริย
นางสาวณัฐวดี วงศณรัตน
นางสาวณัฐวรรณ ฉ่ํามณี
นางสาวณัฐวีรภรณ ชุมพล
นางสาวณิชมน วิเศษศรี
นางสาวดรุณี ชูคันหอม
นางสาวดลยา พวงชัยพฤกษ
นางดารุณี พรมณี
นางถนอม ศรีโยวงศ
นางสาวทานตะวัน ถิ่นแสนดี
นางทิพยวดี วรรณวิเชษฐ
นางสาวทิพยสุดา แสงดาว
นางสาวทิพวรรณ คําวิชา
นางสาวทิพานัน พงษสุวรรณ
นางธนพร พิมพแมน
นางสาวธนาพร ปางลีลาศ
นางสาวธนิดา นันทะแสน
นางธันยรัศมิ์ ผุริจันทร
นางสาวธาริณี เฉยชัยภูมิ
นางธิดา กองเพชร
นางสาวธิตินุช รื่นหรรษา
นางนงคนิตร เลพล
นางนภสร ศิริเจริญศรี
นางสาวนริศรา สวยรูป

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางนฤมล ผาภู
นางสาวนารีรัตน พรรณวงศ
นางสาวนิภาพร แกวขอนแกน
นางสาวนิภาพร เทียมสิงห
นางสาวนิโรบล ปญญากิจสุนทร
นางสาวนิศากร เปาลี
นางเนตรสภา เนื่องวงษา
นางสาวบรรจง พิมพดี
นางบําเพ็ญ สุริยะเสน
นางสาวบุศยศรี ศรีบุศยกุล
นางสาวบุษรา ศุขวิเศษ
นางสาวเบญจวรรณ ปติทรัพยเตชะกุล
นางสาวประภัสสร หารอุดร
นางสาวประภารุง เหลาทอง
นางสาวปริญญา หาวิรส
นางสาวปาณิศา มานะศิริสุข
นางสาวปยวรรณ แสนเสนาะ
นางสาวพจีมาศ กิตติปญญางาม
นางพชรมณฑ พินิจกิจ
นางสาวพนิดา จํารัสบุญ
นางสาวพรทิพย จันทิ
นางสาวพรพัฒน กันพล
นางสาวพรพิมล ชินวงษ
นางสาวพรไพลิน กังกง
นางสาวพรรณทิพา บุตรดา
นางสาวพัชราภรณ จิรานุวัฒนวงษ

๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพัฒนา เพิ่มไธสง
นางสาวพันธมนัส ปตตังทานัง
นางสาวพิณภา กุลศรีสอน
นางพิศมัย วิถาทานัง
นางสาวเพ็ญณิชชา สีชาพุด
นางเพ็ญประภา จันทบุรม
นางสาวเพ็ญพักตร คําแกว
นางสาวเพ็ญฤดี คงคําสิงห
นางสาวเพ็ญศรี สรอยธนู
นางสาวเพียงขวัญ นครรัตนชัย
นางสาวแพรวา ธาตุเพชร
นางสาวไพรินทร เมืองสนาม
นางสาวภัทราวดี วงคนากลาง
นางสาวภานุมาภรณ โกพล
นางภารดี สารพล
นางสาวมณฑนพิชาญ ชินรัตน
นางสาวมณีวรรณ ศรีจันทร
นางสาวมยุรฉัตร ศิลาลักษณ
นางสาวมยุรา ผิวขม
นางสาวมยุรี ปราบวิชิต
นางมลทาทิพย สายเจริญ
นางสาวมัณฑนา ถวิลไพร
นางมุจรินทร สุวรรณ
นางสาวยุภาภรณ สายแสน
นางเยาวมาลย ภูสิตลิต
นางรจนา การิโก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางสาวรวิวรรณ อินดา
นางสาวรสรินทร สาที
นางสาวรัชนี ตันสกุล
นางสาวรัตนา ทศแกว
นางสาวรินธรรม วังคะฮาต
นางสาวรุงฤดี ถวิลวงษ
นางลอมดาว พินิจกุล
นางละมุล ศรีมาวงษ
นางสาวลัดดาวัลย ศิริแสงทอง
นางสาวลินดา จันทรวิเศษ
นางสาววธูหทัย ไพบูลย
นางสาววนัชพร อุสสาหกิจ
นางสาววนิดา หาญโสภา
นางสาววรรณวิศา ปะเสทะกัง
นางสาววรรณา บัวศรี
นางสาววรรณิศา งามคูณ
นางสาววรัญญา บุญอยู
นางสาววรัญญา ลาลุน
นางสาววรางรัตน เพชราเวช
นางสาววราลักษณ ออนสองชั้น
นางสาววริยา พันธประสิทธิ์
นางสาววลังการ พิมพเมืองเกา
นางสาววัชรีญา บุรัตน
นางสาววัธนีย ศรีพวาทกุล
นางสาววาสิฏฐี เศษวงศ
นางสาววิชชุณี เทียนทอง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววิลาสินี บุญมานาง
นางวิไลพร ชมภูเขียว
นางสาววิเวียน คลังบุญครอง
นางสาววีรินทณ ขันธะติวงศ
นางศรีนวล ภักดี
นางสาวศศิกร เสือแกว
นางศศิธร พาบุ
นางศิรินันท ลาดเมืองศรี
นางสาวศิริพร ในพิมาย
นางสาวศิริพร มีทา
นางสาวศิวาลัย สุเฌอ
นางศุภลักษณ คําแหวน
นางสาวษมาภรณ พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นางสาวสมภาร ชัยเพชร
นางสอาด ชัยนิคม
นางสาวสิริญญา นาสะอาน
นางสาวสิรินทรา นาหอคํา
นางสาวสิริสุทธิ์ เรืองผลวิวัฒน
นางสาวสุกัญญา นิลจันทร
นางสาวสุกัญญา บุรวงศ
นางสาวสุขุมาล ธนไพศาล
นางสุจิตตรา เครือสิงห
นางสาวสุจิตรา จุทาเทศ
นางสาวสุจิตรา ย่ํารัมย
นางสาวสุจิรา ศรีสวัสดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓

นางสุดา ผานสําแดง
นางสาวสุดารัตน ภูตองใจ
นางสาวสุดารัตน สอนศักดา
นางสุนันทา พลเสนา
นางสาวสุปราณี นามโคตร
นางสาวสุพัฒษร หวยทราย
นางสาวสุพัตรา กอนชารี
นางสาวสุพัตรา ศิริคําเพ็ง
นางสาวสุภนิดา ทวีโชค
นางสาวสุภาพร พักละ
นางสาวสุภาพร ศรีเกิน
นางสาวสุภาวิณี พงษพันนา
นางสุมารีย ชินฝน
นางสาวสุมาลี สมรูป
นางสาวสุรัดดา สายสิงห
นางสาวสุรางครัตน ใจคง
นางสาวสุรีรัตน ขวัญมณี
นางสาวสุวิมล บัวแพง
นางสาวเสาวรส ศิริสัจจัง
นางสาวเสาวลักษณ ศรีหวยบง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางแสงจันทร นะจะคูณ
นางสาวโสภิดา เลียงไธสง
นางสาวอภิญญา เกษพิมพ
นางสาวอภิญญา อัญชุลี
นางสาวอมรรัตน ชูเดช
นางสาวอรนุช ผดาวัลย
นางสาวอรพรรณ พันธุโภคา
นางอรวรรณ โสดาสรอย
นางอรอรุณ สุริสาร
นางสาวอริษา จงจิตร
นางอริสรา อุดจันทร
นางอังคณา ทรัพยสาร
นางอังคณา พลสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา พันอุสาห
นางสาวอัญชลี มาลา
นางสาวอาทิตยา ประนัดสุดจา
นางสาวอินทุภา อภิวงศปญญา
นางสาวอุมาพร แสนทวีสุข
นางอุษณี ศรีกงพาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
๑ นายชลธิศ ศรีสัตบุตร
๔ นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
๒ นายบัญทูร ชุมเย็น
๕ นายสมาคม บุญยงค
๓ นายมงคล บอคํา
๖ นางสาวกฤษณา จิตรอมร

